Kryteria i zasady przyznawania przez Komisję Nadzoru Audytowego
patronatów honorowych

§ 1.
Przyznawanie przez Komisję Nadzoru Audytowego patronatów honorowych ma na celu
wspieranie przedsięwzięć, które przyczyniają się do wzrostu jakości rewizji finansowej w
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Komisja Nadzoru Audytowego może przyznać patronat honorowy przedsięwzięciom, które:
1) tematycznie związane są z rewizją finansową;
2) mają zasięg ogólnopolski lub międzynarodowy;
3) ze względu na charakter organizatora, gwarantują wysoki poziom merytoryczny i
organizacyjny;
4) nie mają charakteru komercyjnego;
5) są zgodne z polityką wizerunkową Komisji Nadzoru Audytowego, zasadami równości
gospodarczej i uczciwej konkurencji;
6) nie będą mogły budzić wątpliwości w odniesieniu do bezstronności Komisji Nadzoru
Audytowego w zakresie sprawowanego nadzoru publicznego.
§ 3.
1. Prośba o objęcie patronatem honorowym powinna wpłynąć do Komisji Nadzoru
Audytowego najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia w
formie listownej lub elektronicznej.
2. Prośba o objęcie patronatem honorowym powinna zawierać:
1) nazwę i adres organizatora przedsięwzięcia;
2) datę i miejsce przedsięwzięcia;
3) listę podmiotów, do których organizator przedsięwzięcia zwrócił się z prośbą o
objęcie patronatem honorowym, merytorycznym lub medialnym (wraz z
zaznaczeniem podmiotów, które zgodziły się na objęcie patronatem);
4) wskazanie rodzaju zaproszonych do przedsięwzięcia uczestników i prelegentów (wraz
z zaznaczeniem potwierdzonych);
5) materiały z poprzedniej edycji przedsięwzięcia (jeśli ma ono charakter cykliczny);
6) wskazanie źródła finansowania przedsięwzięcia, w tym informację czy organizator
planuje osiągnięcie zysku finansowego;
7) informację, czy przedsięwzięciu towarzyszy wydarzenie o charakterze komercyjnym;
8) uzasadnienie;
9) kontakt do osoby koordynującej działania oraz mogącej udzielić informacje związane
z organizacją przedsięwzięcia (nr telefonu, adres e-mail).
3. Prośba o objęciem patronatem honorowym powinna być skierowana na adres:
Komisja Nadzoru Audytowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
lub biuro.kna@mf.gov.pl.

§ 4.
1. Odpowiedź dotycząca decyzji o objęciu patronatem honorowym jest udzielana w formie
listownej lub elektronicznej.
2. Odmowa objęcia patronatem honorowym nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Nadzoru Audytowego może odebrać
przyznany wcześniej patronat honorowy. O podjętej decyzji organizator przedsięwzięcia jest
niezwłocznie informowany w formie listownej.
4. W przypadku przyznania patronatu honorowego, organizator przedsięwzięcia jest
zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z
tym przedsięwzięciem informacji o tym fakcie oraz logo Komisji Nadzoru Audytowego, które
zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora.
§ 5.
1. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany tylko w
odniesieniu do pojedynczego przedsięwzięcia.
2. Przyznany patronat honorowy nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub
organizacyjnego ze strony Komisji Nadzoru Audytowego.

